Statutární město Děčín
Zápis 5/2017
z jednání dopravní komise ze dne 18. 9. 2017, zasedací místnost ČVUT
Přítomni: Ing. Jiří Aster, Ing. Josef Kalivoda, pí Šárka Zimová Dostálová, p. Jiří Málek
Hosté: Mgr. Marie Blažková, Mgr. Evžen Hollmann, MBA
Omluveni: p. Jaroslav Foldyna, p. Stanislav Pfleger, p. Jiří Fliegel, Ing. Martin Weiss, Ing.
Ondřej Smíšek, Ing. Miroslav Ouzký

Program:
Prezence a uvítání, schválení programu
Diskuse s panem Mgr. Evženem Hollmannem, MBA – Vilsnická spojka
Kontrola úkolů
Posouzení dopravní situace ve městě s ohledem na chystaná omezení v souvislosti
s probíhající výstavbou.
5. Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb v okrese Děčín
6. Různé
1.
2.
3.
4.

1. Přítomné přivítal předseda dopravní komise (dále jen DK) p. Aster, DK schválila program
jednání.
2. Diskuse s panem Mgr. Evženem Hollmannem, MBA – Vilsnická spojka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uvedení do problematiky a stručné seznámení s historií panem Asterem – několik let
se vedla zdlouhavá jednání s ohledem na vlastníky dotčených pozemků, finanční
náročností apod.,
v současné době stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu a její dokončení je
plánováno na měsíc duben 2018 (dle vývoje počasí),
drobné změny a časový posun nastává v rámci přeložek vodovodních sítí u prodejny
Lidl,
v brzké době bude plně zprovozněn průjezd Ústeckou ulicí, částečné uzavírky a
omezení budou pouze o víkendech, kdy bude probíhat pokládání povrchů,
zároveň je naplánováno uzavření ulice Ovocná a J. Š. Baary, kdy bude zajištěna lávka
pro pěší a záchranné složky budou projíždět přes areál Tesca,
v blízké době se plánuje uzavření nájezdu na nový most ze směru Tesca,
napojení na výškovou část mostu se plánuje do konce roku 2017, v té době nastanou
velká dopravní omezení v této oblasti a bude přerušen veškerý nákladní tranzit,
v tomto období je celý předpokládaný harmonogram odvislý od počasí vzhledem
k pokládání povrchů,
pravidelně probíhají kontrolní dny 1x za měsíc, kde jsou pověřeným osobám
předávány technické informace ohledně průběhu stavby;
další stavby ŘSD:
o plánovaná stavba Loubí autobusová točna,
o stavba v ulicích Pohraniční a 28. října včetně kruhové křižovatky – v současné
době je nutné nejprve řešit termíny, kdy bude možné stavbu provést, tato trasa
je určena jako objízdná a není možné zde průjezd omezovat,
o stavba Ovčí můstek – značné zpoždění, v současné době měl být již v demolici
most, stále se řeší bourání objektu včetně výkupu pozemku, který je součástí
úpravy křižovatky u Černého Kladna.
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3. Kontrola úkolů
•

Zajištění úpravy intervalu semaforu u hlavního nádraží: bude provedena změna cyklu.
Navýšení času pro průjezd automobilů.

4. Posouzení dopravní situace ve městě s ohledem na chystaná omezení v souvislosti
s probíhající výstavbou.
ad bod 2.
5. Informace o momentálním stavu řešení dopravních staveb v okrese Děčín
• Kozí dráha: Hospodářská a sociální rada okresu Děčín zaslala KÚ ÚK dopis, aby byla
tato problematika řešena a bylo rozhodnuto o snesení trati a smysluplném využití
objektu pro rozvoj turistiky a pohybových aktivit obyvatel regionu.
• Ovčí můstek: rekonstrukce mostu Plzeňská x Teplická. Nastane časové zpoždění
s dokončením stavby.
• Vilsnická spojka: částečné a postupné zpřístupňování, ŘSD potvrzuje dokončení dle
plánu 4/2018.
• Přivaděč: odhad rozhodnutí o volbě varianty po dokončení EIA na variantu
Malšovická v první ½ roku 2018.
• Bezbariérový přístup v Prostředním Žlebu: v dokončovací fázi, možná publicita a
informovanost občanů.
• Průmyslová zóna Východní nádraží: město Děčín připravuje podobné memorandum,
jako na historickou budovu i na průmyslovou plochu. Toto memorandum přislíbilo
SŽDC a MD ČR v loňském roce na základě ochoty financovat uvolnění prostoru
kolejiště z prostředků SFDI.
Úkoly:
Ing. Jiří Aster
- Předání bakalářské práce „Optimální využití stávající regionální železniční trati č. 132“
kompetentní osobě ČVUT k převedení do elektronické podoby a následná distribuce na
členy DK.
- Zaslání materiálu ke Kozí dráze.
Ing. Přemysl Mička
- Měla být provedena změna intervalu na semaforu před vlakovým nádražím. Prověření, že
byla tato změna zajištěna.

Další schůzka:

další termín jednání bude upřesněn (předpoklad: listopad)

Zapsala:

Ing. Kateřina Najbrtová v. r.

Schválil:

Ing. Jiří Aster v. r.

